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1. FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOSCI: POLITYKA SOLIDARNOŚCI1 

 
Założenia  
 
Polityka regionalna realizuje w praktyce zasadę solidarności pomiędzy europejskimi narodami, 
zapisaną w preambule do Traktatu o Unii Europejskiej. Przyczynia się ona do osiągnięcia 
jednego z podstawowych celów określonych Traktatem – wzmocnienia gospodarczej i 
społecznej spójności UE poprzez zmniejszenie różnic w rozwoju pomiędzy swoimi regionami. 
Wpływa ona znacząco na konkurencyjność regionów oraz na warunki życia ich mieszkańców, 
głównie poprzez współfinansowanie wieloletnich programów rozwoju. Polityka ta musi 
umożliwiać wszystkim regionom Unii pełne wykorzystanie możliwości, które daje wspólny 
rynek oraz przyczyniać się do sukcesu Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). 
 
  
Realizacja 
 
Programy są wspierane finansowo przez cztery Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności:  
 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) udzielający wsparcia na 

infrastruktury i inwestycje oraz tworzenie miejsc pracy i MŚP, 
 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspierający szkolenia, integrację społeczną i 

zatrudnienie, 
 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF – Sekcja Orientacji) wspiera 

rozwój obszarów wiejskich i gospodarstwa, 
 Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG) wspiera zmiany dostosowawcze w 

sektorze rybołówstwa.  
 
Fundusz Spójności finansuje projekty ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej w 
najsłabiej rozwiniętych Państwach Członkowskich. 
 
Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności przyznają dotacje; Europejski Bank Inwestycyjny 
udziela pożyczek. 
 
Fundusz Spójności udziela bezpośredniego wsparcia finansowego wielkim projektom 
infrastrukturalnym związanym z ochroną środowiska i infrastrukturą transportową.  
 
Fundusze Strukturalne finansują programy zawierające działania prorozwojowe. Programy 
rozwoju są tworzone przez Państwa Członkowskie we współpracy z regionalnymi i lokalnymi 
władzami oraz właściwymi partnerami społecznymi i gospodarczymi. 
 
Priorytety 
 
Fundusze Strukturalne koncentrują się na trzech priorytetowych celach:  
 
 dostosowanie regionów słabiej rozwiniętych (Cel 1), 

                                                 
1 Informacje oparte na wiadomościach ze strony internetowej Inforegio,  Komisja Europejska,  Dyrekcja Generalna 
ds. Polityki Regionalnej.  
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 społeczno-gospodarcza restrukturyzacja regionów przemysłowych, miejskich lub wiejskich, 
jak i regionów zależnych od rybołówstwa (Cel 2) oraz 
 rozwój szkolenia zawodowego i zatrudnienia (Cel 3), (programy regionalne Celu 1 również 

zawierają tego typu działania).  
 
Pomoc jest też zapewniona w ramach czterech Inicjatyw Wspólnoty, które udzielają wsparcia: 
transgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej współpracy na obszarze UE (INTERREG 
III); odnowie i przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym w centrach miejskich (URBAN II); 
wyrównywaniu szans na rynku pracy (EQUAL) oraz rozwoju obszarów wiejskich (LEADER +).  
 
Działania Innowacyjne udzielają natomiast wsparcia regionalnym programom pilotażowym. 
 
 
Finanse 
Fundusze Strukturalne pochłaniają około jednej trzeciej budżetu UE. Ich przydział na okres 
2000-2006 wynosi 195 mld euro dla UE 15, plus 15 mld euro dla nowych Państw 
Członkowskich pomiędzy 2004 a 2006 r.  
 
Fundusz Spójności dysponuje 25,6 mld euro dla UE 25. 
 
Europejskie wsparcie finansowe jest dopełnieniem wsparcia Państw Członkowskich. 
Wspólnotowy udział finansowy może wynieść od 25% do 85% całkowitego kosztu projektu. 
Największe wsparcie przeznaczane jest na te regiony, w których sektor publiczny nie jest w 
stanie samodzielnie udźwignąć finansowego obciążenia wynikającego z wydatków na rozwój. 
Wsparcie dla sektora publicznego jest uzupełniane finansowaniem przez sektor prywatny. 
 
Definicja programu 
 
Programy są opracowywane przez Komisję Europejską oraz krajowe i regionalne władze, na 
podstawie wytycznych Komisji i priorytetów Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie 
wybierają konkretne projekty i są odpowiedzialne za ich realizację. Europejskie wsparcie 
finansowe uzupełnia krajową pomoc dla regionów i ich mieszkańców, głównie poprzez 
współfinansowanie wieloletnich programów rozwoju. 
 
Przyszłość 
 
Na okres 2007-2013 Komisja zaproponowała zgrupowanie swoich priorytetów w ramach trzech 
głównych zadań. Proponowany całkowity budżet wyniesie w przybliżeniu 336 mld euro.  
 
 Zbieżność: jej celem jest pobudzenie wzrostu i zwiększenie zatrudnienia w słabiej 

rozwiniętych regionach (dotyczy to głównie nowych Państw Członkowskich), które będą 
wciąż korzystały ze wsparcia Funduszu Spójności.  
 Konkurencyjność:  ma na celu antycypowanie zmian w pozostałych państwach UE. 

Obejmie ona komponent regionalny, do którego każde Państwo Członkowskie wybierze 
obszary korzystające z pomocy, jak i komponent krajowy, oparty o Europejską Strategię 
Zatrudnienia.  
 Współpraca: czerpanie z doświadczeń inicjatywy INTERREG, aby wspierać harmonijny 

rozwój na całym obszarze UE. 
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Rola Parlamentu Europejskiego 
 
Parlament korzystał ze swoich nowych uprawnień w opisywanym obszarze:  
 
 Jednolity Akt Europejski wprowadził współpracę z Radą w zakresie wdrażania decyzji 

regulujących zasady funkcjonowania Funduszy Strukturalnych; 
 Traktat z Maastricht wprowadził procedurę zgody w zakresie decyzji dotyczących ogólnych 

uregulowań; 
 Traktat z Amsterdamu wprowadził procedurę współdecyzji z Radą w odniesieniu do działań 

wdrażających; 
 Traktat z Nicei stanowi, że od dnia 1 stycznia 2007 r. Rada, w stosunku do decyzji 

dotyczących ogólnych uregulowań, będzie działała w oparciu o większość kwalifikowaną. 
 
Kodeks postępowania przyjęty wraz z Komisją w 1993 r. i poszerzony w 1999 r. nakłada 
obowiązek regularnego informowania Parlamentu Europejskiego o działaniach prowadzonych w 
ramach Funduszy. W ramach reformy z 1999 r. Parlament uzyskał też utrzymanie statusu 
programu URBAN jako jednej z Inicjatyw Wspólnoty.  
 

2. TERMINOLOGIA 
 
 Polityka regionalna UE: Podstawa prawna: Art. 2 i 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską (TWE). Polityka regionalna UE opiera się na solidarności:  powstała, aby 
udzielać wsparcia na poziomie Wspólnoty najbardziej zacofanym regionom i pomagać im 
przezwyciężać niekorzystne uwarunkowania. Polityka regionalna ma też wymiar konkretny 
–  przynosi rzeczywiste korzyści obywatom Europy, którzy bezpośrednio korzystają z jej 
wsparcia w formie pomocy w znalezieniu pracy i przystosowaniu do zmian na rynku pracy, 
zwłaszcza poprzez szkolenia.  

 
 Polityka spójności: Podstawa prawna: Tytuł XVII art. 158-162 TWE2. Koryguje 

dysproporcje w rozwoju odwołując się do czynników gospodarczych i społecznych. Udziela 
biednym regionom wsparcia niezbędnego do przyspieszenia tempa rozwoju i poprawy 
standardu życia, włączając w to podstawowe udogodnienia, wiedzę, technologiczne 
umiejętności, środowisko sprzyjające wewnętrznym inwestycjom, itd. Poza udzielaniem 
wsparcia słabiej rozwiniętym regionom polityka spójności równoważy też niski poziom 
rozwoju w UE i zapewnia optymalizację jej potencjału.  

 
 Spójność gospodarcza i społeczna:  Rola Parlamentu Europejskiego: Parlament uznaje 

spójność gospodarczą i społeczną za jedną z podstaw integracji europejskiej. Zawsze 

                                                 
2 Jednolity Akt Europejski w postaci Tytułu V TWE przewiduje reformę struktury i zasad operacyjnych 
Funduszy Strukturalnych na wniosek Komisji, przyjętych jednomyślnie przez Radę po uprzedniej konsultacji z 
Parlamentem. Działania wdrażające wynikające z reformy są podejmowane, na wniosek Komisji, większością 
kwalifikowaną w Radzie. Traktat z Amsterdamu uczynił z działań wdrażających przedmiot procedury 
współdecyzji. Co trzy lata Komisja jest zobowiązana zdawać Radzie i Parlamentowi sprawozdanie na temat 
rozwoju sytuacji. 
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opowiadał się za takimi propozycjami zwiększenia środków na Fundusze Strukturalne, które 
uznawał za niezbędne. Kodeks postępowania z 1993 r. w sprawie wdrażania polityki 
strukturalnej był wynikiem nalegań Parlamentu na konieczność zapewnienia odpowiedniego 
finansowania. W ramach swoich uprawnień udzielania zgody w sprawie ogólnych zasad 
dotyczących Funduszy Strukturalnych Parlament zajął swoje stanowisko3 w tej sprawie, a 
Rada uwzględniła większość jego opinii. Kodeks postępowania w kontaktach z Komisją 
został rozszerzony w 1999 r., aby mógł objąć wszystkie instrumenty strukturalne. 

 
  Fundusze Strukturalne: Fundusze Strukturalne UE są zarządzane przez Komisję i służa 

finansowaniu strukturalnej pomocy Wspólnoty. Obejmują one: Sekcję Orientacji Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz 
pomocy strukturalnej w ramach polityki regionalnej, Fundusz Społeczny (EFS) dla działań w 
zakresie polityki społecznej oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG). 
Finansowe wsparcie z Funduszy Strukturalnych kierowane jest głównie do biednych 
regionów na wzmocnienie gospodarczej i społecznej spójności Wspólnoty, tak by na całym 
obszarze UE sprostać wyzwaniom stawianym przez wspólny rynek.  

 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR):  Podstawa prawna: Art. 158-162 

TWE. Cele:  Korygowanie dysproporcji regionalnych poprzez udział w dostosowaniu 
strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających 
regionów przemysłowych (art. 160).  

 
 Europejski Fundusz Społeczny (EFS):  Podstawa prawna: art. 146-148 oraz 158-162 TWE. 

Poprawia możliwości zatrudniania pracowników w ramach rynku wewnętrznego poprzez 
zwiększanie ich mobilności i kształcenie zawodowe. Rozporządzenie 1784/1999 na nowo 
zdefiniowało ramy i polityczne priorytety EFS na lata 2000-2006. Wspiera środki 
zmierzające do zapobiegania i zwalczania bezrobocia, rozwoju zasobów ludzkich i 
społecznej integracji. Udziela wsparcia trzem celom ustanowionym w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie Funduszy Strukturalnych.  

 
 Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG): Od 1994 r. FIFG zjednoczył 

wspólnotowe instrumenty na rzecz rybołówstwa. Ma on zastosowanie w regionach 
nadmorskich, a jego głównym zadaniem jest zwiększanie konkurencyjności struktur oraz 
rozwój rentownych przedsiębiorstw w przemyśle rybnym, przy jednoczesnym utrzymaniu 
równowagi między wielkością połowów a dostępnymi zasobami. 

 
 Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF): 

EAGGF finansuje Wspólną Politykę Rolną UE. Jego zadaniem jest wspieranie rynku i 
promowanie strukturalnych dostosowań w rolnictwie. EAGGF składa się z dwóch części: 
Sekcja Orientacji udziela dotacji na przekształcenia w rolnictwie, jego modernizację i 
strukturalne usprawnienie. 

 
 Fundusz Spójności: Zgodnie z zapisami art. 161 TWE Fundusz Spójności został założony w 

1993 r. na potrzeby finansowego wsparcia projektów z zakresu środowiska i infrastruktury 
transportowej. Środki z Funduszu trafiają tylko do czterech najbiedniejszych państw 
Wspólnoty (Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii) i mają na celu zmniejszenie dysproporcji 

                                                 
3 Rezolucja z dnia 19 listopada 1998 r. 
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między gospodarkami Państw Członkowskich UE. Fundusz Spójności nie jest zaliczany do 
Funduszy Strukturalnych. 

 
 Zasada dodatkowości: Jedna z czterech zasad regulujących działanie Funduszy 

Strukturalnych, które zostały wzmocnione w zmienionej wersji rozporządzenia przyjętego w 
lipcu 1993 r., która oznacza, iż projekty korzystające ze wsparcia Wspólnoty muszą być 
projektami nowymi, których realizacji Państwa Członkowskie nie podjęłyby się 
samodzielnie. Fundusze krajowe muszą stanowić główną część finansowania, a fundusze 
wspólnotowe są tylko ich uzupełnieniem. Krajowe i regionalne władze odpowiadają za 
wybór projektów i zarządzanie nimi, w ramach ogólnych wspólnotowych kryteriów. 

 
 Zasada partnerstwa: Jedna z zasad regulujących działanie Funduszy Strukturalnych, która 

zakłada jak najściślejszą współpracę pomiędzy Komisją i odpowiednimi władzami szczebla 
krajowego, regionalnego bądź lokalnego w każdym Państwie Członkowskim, począwszy od 
etapu przygotowawczego aż do wdrażania działań. 

 
 Zasada pomocniczości: Zasada pomocniczości ma zagwarantować podejmowanie decyzji 

jak najbliżej obywateli oraz permanentną kontrolę celowości działań na poziomie Wspólnoty 
w świetle możliwości dostępnych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. 
Konkretnie jest to zasada, zgodnie z którą Unia nie podejmuje działań (z wyjątkiem 
obszarów, które należą wyłącznie do jej kompetencji), jeżeli podjęcie ich na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym będzie bardziej skuteczne. Jest ona blisko związana z 
zasadą proporcjonalności i niezbędności, które wymagają, by wszelkie działania podjęte 
przez Unię nie wykraczały poza cele określone w Traktacie. 

 
 Zasada programowania: Jedna z zasad regulujących działanie Funduszy Strukturalnych, 

która przejawia się w wieloletnich programach rozwoju, a wynik tego procesu prowadzi do 
podjęcia decyzji w ramach partnerstwa. Proces programowania ma kilka etapów, których 
uwieńczeniem jest podjęcie działań przez zainteresowane podmioty sektora publicznego lub 
prywatnego. 

 
 Zasada koncentracji: Jedna z zasad regulujących działanie Funduszy Strukturalnych, 

mająca na celu skoncentrowanie działań na priorytetowych dla rozwoju celach. 
 
 Produkt Krajowy Brutto (PKB):  Jest to całkowita wartość wytworzonych dóbr i usług 

wyprodukowanych na terenie danego kraju w ciągu jednego roku. 
 
 Produkt Narodowy Brutto (PNB):  Jest to całkowita wartość wytworzonych dóbr i usług 

wyprodukowanych w trakcie jednego roku przez obywateli danego kraju, niezależnie od 
miejsca świadczenia usług, przez posiadane przez nich czynniki produkcji. 

 
 Dochód Narodowy Brutto (DNB):  Określany wcześniej jako produkt narodowy brutto 

(PNB), mierzy całkowitą sumę wartości dodanej wytworzonej zarówno za granicą jak i w 
kraju przez jego obywateli. DNB obejmuje PKB plus zagraniczne dochody netto ze źródeł 
pierwotnych (pracy lub własności). 
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 Obszary Celu 1: PKB tych obszarów jest niższy niż 75% wspólnotowej średniej.4 Celem 
jest dostosowanie tych regionów do regionów lepiej rozwiniętych w zakresie 
konkurencyjności. Oznacza to inwestycje w infrastrukturę oraz działania na rzecz 
zwiększenia inwestycji w przemysł. 

 
 Obszary Celu 2: Obszary, w których występują problemy strukturalne. Wsparcie projektów 

konwersji społecznej i przemysłowej5. 
 
 Obszary Celu 3: promowanie nowoczesnego systemu szkoleń i tworzenia miejsc pracy6. 

 
 Inicjatywy Wspólnoty: szukanie wspólnych rozwiązań konkretnych problemów. 

Inicjatywami Wspólnoty są programy: INTERREG, URBAN, LEADER oraz EQUAL. 
 
 Inicjatywa Wspólnoty INTERREG: wsparcie dla projektów współpracy transgranicznej 

 
 Inicjatywa Wspólnoty URBAN: dotyczy zjawisk kryzysowych na obszarach miejskich. 

 
 Inicjatywa Wspólnoty LEADER, zarządzana przez DG ds. Rolnictwa7: Połączenie działań 

na rzecz rozwoju gospodarki wiejskiej. 
 
 Inicjatywa Wspólnoty EQUAL:  zwalcza przejawy nierówności i dyskryminacji w dostępie 

do rynku pracy. 
 
 Najbardziej peryferyjne regiony : Francuskie terytoria zamorskie, Azory, Madeira i 

Wyspy Kanaryjskie. 
 
 Efekt statystyczny:  Efekt, jaki wywrze rozszerzenie na próg 75% kwalifikujący do uznania 

za obszar Celu 1. 
 
 Ustalenia przejściowe:  istnieją ustalenia przejściowe dla obszarów zaliczanych uprzednio 

do regionów Celu 1 lub 2, które utraciły ten status z powodu efektu rozszerzenia8. 
 
 Pomoc: Oznacza formy pomocy udostępnianej przez Fundusze Strukturalne:  programy 

operacyjne lub jednolite dokumenty programowe, programy Inicjatyw Wspólnoty oraz 
wsparcie na rzecz pomocy technicznej i działań innowacyjnych.  

 
 Podstawy Wsparcia Wspólnoty (CSF): Koordynują działania UE na rzecz regionów, 

sporadycznie włączając w to cztery Fundusze Strukturalne (EFRR, EFS, EAGGF i FIFG) 
oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Projekty te muszą jednakże stanowić część szerszych 
planów już rozwijanych przez władze krajowe, regionalne i ich partnerów gospodarczych. 

 

                                                 
4 Co stanowi 70% budżetu 
5 Co stanowi 11,5% funduszy 
6 Co stanowi 12,3% zasobów 
7 Istnieje 13 inicjatyw wspierających rozwój obszarów wiejskich 
8 Efekt statystyczny 
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 Jednolity dokument programowy (SPD): Jest to uproszczony dokument zatwierdzony 
przez Komisję Europejską i zawierający te same informacje, które znajdują się w 
Podstawach Wsparcia Wspólnoty i programie operacyjnym.  

 
 Program operacyjny (OP): Dokument zatwierdzony przez Komisję, mający na celu 

wdrażanie Podstaw Wsparcia Wspólnoty, zawierający szereg konkretnych priorytetów, w 
tym działania wieloletnie, który może być finansowany przez jeden lub kilka Funduszy, 
jeden lub kilka innych instrumentów finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny.  

 
 Zintegrowany program operacyjny: program operacyjny finansowany przez więcej niż 

jeden Fundusz. 
 
 Programy rozwoju: Każde Państwo Członkowskie zawiera z Komisją Europejską 

porozumienie nazywane programem operacyjnym (OP) lub jednolitym dokumentem 
programowym (SPD). Porozumienia te obejmują okres kilkuletni i są stworzone w taki 
sposób, by w praktyce realizowały je krajowe i regionalne władze wskazane przez Państwa 
Członkowskie. Władze te są też odpowiedzialne za wybranie konkretnych projektów 
przeznaczonych do finansowania. Komisja Europejska pracuje wspólnie z odpowiedzialnymi 
za projekty władzami w ramach komitetów monitorujących dotyczących owych projektów. 

 
 Terytorialne umowy na rzecz zatrudnienia: Umowy te stanowią porozumienie między 

partnerami lokalnymi, opublikowane w dokumencie strategicznym, do którego załączone są 
operacyjne lub finansowe zobowiązania podjęte przez strony. Działania muszą wspierać 
tworzenie miejsc pracy i rozwój gospodarczy. Umowa może zostać sporządzona na potrzeby 
miasta, obszaru wiejskiego lub rynku pracy. Obszar jest zazwyczaj większy niż gmina, lecz 
mniejszy niż region. 

 
 Instytucja zarządzająca: Oznacza każdą publiczną lub prywatną instytucję lub organ 

szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego wyznaczony przez Państwo Członkowskie, 
lub samo Państwo Członkowskie, gdy samodzielnie pełni ono tę funkcję, do zarządzania 
wsparciem z Funduszy Strukturalnych. 

 
 Instytucja Płatnicza: Oznacza to jedną lub więcej instytucji lub organów szczebla 

krajowego, regionalnego lub lokalnego, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu 
przygotowania lub przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności od 
Komisji.  

 
 Europejskie Zgrupowanie Współpracy Transgranicznej (EGCC): Nowy instrument 

prawny, powstały w oparciu o art. 159 Traktatu w celu przezwyciężenia istniejących 
przeszkód we współpracy transgranicznej, będzie służył tworzeniu europejskich zgrupowań 
współpracy.  

 
 Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS): Utworzona 

przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) na rzecz ujednolicenia i spójności struktury 
podziału terytorialnego. Wykorzystywana od 1988 r. w aktach legislacyjnych Wspólnoty 
odnoszących się do Funduszy Strukturalnych.  
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 Pomoc przedakcesyjna: Pomoc przedakcesyjna zaplanowana na lata 2000-2006 dla krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej jest kluczowym elementem strategii Unii Europejskiej 
wobec krajów kandydujących. W jej skład wchodzą: program PHARE oraz program 
SAPARAD i program ISPA (instrumenty przedakcesyjne). 

 
 Przedakcesyjny Instrument Strukturalny (ISPA): Skrót oznacza Instrument 

Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej. Program ten finansuje projekty w zakresie ochrony 
środowiska oraz transportowe. 

 
 PHARE: Finansuje on wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwijanie zdolności 

instytucjonalnej administracji przyszłych/nowych Państw Członkowskich na drodze 
przygotowań do akcesji.  

 
 SAPARD: Specjalny Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich.  
 
 Zdolność absorpcyjna: zdolność krajowej administracji do zaplanowania i wdrożenia 

zewnętrznego wsparcia.  
 
 Partnerstwo dla Członkowstwa: przyjęte przez Radę wyszczególnienie priorytetów Unii 

Europejskiej dotyczących krótko- i średnioterminowych przygotowań do akcesji dla krajów 
kandydujących.  

 
 Zaległości: Zagregowane zobowiązania w ramach programu PHARE lub indywidulanego 

kraju, które jeszcze nie zostały zakontraktowane.  
 
 Kraje kandydujące: Kraje, które złożyły wniosek o członkowstwo w Unii Europejskiej i 

których wnioski zostały przyjęte, jednak nie dołączyły one do Unii Europejskiej w 2004 r. 
Powyższy status ma obecnie Bułgaria, Rumunia i Turcja. 

 
 JFK: Jednostka Finansująco-Kontraktująca powołana we wszystkich krajach 

kandydujących, która zarządza przetargami, umowami i płatnościami na wszystkie programy 
w zakresie rozwoju instytucjonalnego oraz niektóre projekty inwestycyjne. 

 
 Decentralizacja: Proces, na zasadzie którego zarządzanie funduszami UE jest przekazywane 

administracji kraju kandydującego. Obecnie prowadzony w ramach Zdecentralizowanego 
Systemu Wdrażania (DIS). Aktualnie planuje się zastąpić kontrole ex-ante prowadzone przez 
Komisję kontrolami ex-post prowadzonymi w ramach Poszerzonego Zdecentralizowanego 
Systemu Wdrażania (EDIS). 

 
 Dekoncentracja: Proces, na zasadzie którego zarządzanie funduszami UE jest 

przekazywane z siedziby głównej Komisji do jej Przedstawicielstw. 
 
 Ewaluacja ex-post: ocena wpływu konkretnego działania po jego zakończeniu.  

 
 Instytucja wdrażająca: Instytucja w kraju kandydującym odpowiedzialna za prowadzenie 

przetargów, zawieranie umów i wykonywanie płatności w przypisanych jej projektach. JFK 
jest instytucją wdrażającą dla projektów w zakresie rozwoju instytucjonalnego. 
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 Wspólny Komitet Monitorujący: Jest to komitet powołany we wszystkich krajach 

kandydujących na potrzeby monitorowania i oceny oddziaływania pomocy przedakcesyjnej.  
 
 Monitorowanie i ocena:  proces zbierania danych dotyczących postępów w projekcie, oceny 

prawdopodobieństwa spełnienia założonych celów i – jeśli to konieczne – formułowania 
zalecanych zmian.  

 
 Krajowy Koordynator Pomocy (NAC):  W administracji krajów-beneficjentów jest to 

urzędnik zapewniający ścisłą zbieżność między ogólnym kierunkiem procesu akcesji a 
wykorzystaniem finansowego wsparcia Wspólnoty. 

 
 Krajowy Urzędnik Zatwierdzający (NAO): Urzędnik reprezentujący krajową 

administrację zarządzającą Narodowym Funduszem Środków Finansowych z UE. NAO jest 
odpowiedzialny za całokształt finansowego zarządzania funduszami PHARE.  

 
 Narodowy Plan Rozwoju (NPR):  Program kraju kandydującego na rzecz spójności 

gospodarczej i społecznej oraz działań Celu 1. 
 
 Narodowy Fundusz: Centralna jednostka finansowa, poprzez którą fundusze Wspólnoty 

przepływają do kraju kandydującego lub nowego Państwa Członkowskiego.  
 
 Narodowy Program Przyjęcia Acquis (NPAA): Program opracowany przez kraj 

kandydujący, zawierający harmonogram i plan kosztów działań na rzecz przygotowań do 
akcesji.  

 
 Nowe Państwa Członkowskie: Byłe kraje kandydujące, które zakończyły negocjacje i stały 

się członkami Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Są to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. 

 
 Pełnomocnik do spraw Realizacji Projektu: Kieruje instytucją wdrażającą. 

 
 Raport okresowy: Corocznie publikowany raport Komisji na temat stanu przygotowania 

każdego kraju kandydującego. 
 
 Transition Facility Temporary financial assistance instrument ( 2004-2006): Instrument 

dla nowych Państw Członkowskich, służący rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności 
instytucjonalnej administracji do transponowania i wdrażania prawodawstwa Wspólnoty oraz 
służący wymienianiu się najlepszymi praktykami pomiędzy beneficjentami. 

 
 Projekty bliźniacze (twinning): Porozumienia zawierane pomiędzy krajem kandydującym a 

administracją jednego lub więcej niż jednego Państwa Członkowskiego, mające na celu 
przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z dorobkiem prawnym Wspólnoty (postęp na 
drodze ku przyjęciu części acquis). 

 

3. PODSTAWY TRAKTATÓW I REGULAMIN PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
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Traktat o Unii Europejskiej 
 
Artykuł 2 
 
Unia stawia sobie następujące cele: 
 
popieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia i 
doprowadzenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju, zwłaszcza poprzez utworzenie 
przestrzeni bez granic wewnętrznych, umocnienie gospodarczej i społecznej spójności oraz 
ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, obejmującej docelowo jedną walutę, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Traktatu (...). 
 
 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
 
Artykuł 2 
 
Zadaniem Wspólnoty jest, przez ustanowienie wspólnego rynku, unii gospodarczej i walutowej 
oraz urzeczywistnianie wspólnych polityk lub działań określonych w artykułach 3 i 4, popieranie 
w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności 
gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości mężczyzn i kobiet, 
stałego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji dokonań 
gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
podwyższania poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
między Państwami Członkowskimi. 
 
Artykuł 3 
 
W celu realizacji zadań określonych w artykule 2 działalność Wspólnoty obejmuje, na 
warunkach i zgodnie z harmonogramem przewidzianym w niniejszym Traktacie: 
 
k) wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej; 
 
 
Artykuł 16 
 
Bez uszczerbku dla artykułów 73, 86 i 87 oraz zważywszy na miejsce, jakie usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród wspólnych wartości Unii, jak również ich 
znaczenie we wspieraniu jej spójności społecznej i terytorialnej, Wspólnota i Państwa 
Członkowskie, każde w granicach swych kompetencji i w granicach stosowania niniejszego 
Traktatu, zapewniają, aby te usługi funkcjonowały na podstawie zasad i na warunkach, które 
pozwolą im wypełniać ich zadania. 
 
TYTUŁ XVII 
 
SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA I SPOŁECZNA 
 
Artykuł 158 
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W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty, rozwija ona i prowadzi działania 
służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej i społecznej. 
 
W szczególności Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych 
regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów 
wiejskich. 
 
Artykuł 159 9 
 
Państwa Członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób, aby 
osiągnąć także cele określone w artykule 158. Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i 
działań Wspólnoty oraz przy urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę cele 
określone w artykule 158 i przyczynia się do ich realizacji. Wspólnota wspiera także osiąganie 
tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych 
(Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych. 
 
Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie w sprawie postępów w 
urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej oraz w sprawie sposobu, w jaki różne 
środki przewidziane w niniejszym artykule przyczyniły się do tego. Sprawozdanie to zawiera, w 
odpowiednim przypadku, stosowne propozycje. 
 
Jeśli działania szczególne okażą się niezbędne poza funduszami i bez uszczerbku dla środków 
przyjętych w ramach innych polityk Wspólnoty, działania takie mogą być przyjmowane przez 
Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów. 
 
 
 
Artykuł 160 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i 
dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu 
upadających regionów przemysłowych. 
 
Artykuł 161 10 
 
Bez uszczerbku dla artykułu 162 Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po 
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym oraz Komitetem Regionów, określa zadania, cele priorytetowe oraz organizację 
funduszy strukturalnych, co może obejmować grupowanie funduszy. Rada, stanowiąc według tej 
samej procedury, określa również ogólne zasady mające do nich zastosowanie, jak również 
                                                 
9 Artykuł zmieniony Traktatem z Nicei. 
10 Artykuł zmieniony Traktatem z Nicei. 
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przepisy niezbędne do zapewnienia ich skuteczności oraz koordynacji funduszy między sobą i z 
innymi istniejącymi instrumentami finansowymi. 
 
Fundusz Spójności, utworzony przez Radę zgodnie z tą samą procedurą, wspiera finansowo 
projekty w dziedzinach środowiska naturalnego i sieci transeuropejskich w zakresie 
infrastruktury transportowej. 
 
Od 1 stycznia 2007 roku Rada stanowi większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, po 
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego oraz po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów, jeżeli do tego dnia zostanie przyjęta wieloletnia perspektywa 
finansowa, stosowana od 1 stycznia 2007 roku oraz dotyczące jej Porozumienie 
międzyinstytucjonalne. W przeciwnym przypadku procedurę określoną w niniejszym akapicie 
stosuje się od dnia ich przyjęcia. 
 
Artykuł 162 
 
Decyzje wykonawcze dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są 
podejmowane przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów. 
 
W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego stosują się w dalszym ciągu odpowiednio artykuły 37 
i 148. 
 
Regulamin Parlamentu Europejskiego11 
 
ZAŁĄCZNIK VI 
 
UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH 
 
XII. KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO 
 
Komisja jest odpowiedzialna za politykę regionalną i politykę spójności, a zwłaszcza:  
 
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności i inne unijne instrumenty 
polityki regionalnej, 
 
b) ocenę wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną, 
 
c) koordynację unijnych instrumentów strukturalnych, 
 
d) regiony peryferyjne i wyspy jak również współpracę transgraniczną i międzyregionalną, 
 
e) stosunki z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami 
lokalnymi i regionalnymi. 
 
                                                 
11 16 wydanie – lipiec 2004 r. 
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4.Tło historyczne 
 
 1957: Traktaty Rzymskie: potrzeba „harmonijnego rozwoju”.  Preambuła: „W trosce o 

wzmocnienie jedności (...) gospodarek i zapewnienie (...) harmonijnego rozwoju, poprzez 
zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia 
regionów mniej uprzywilejowanych”. Nie ustanowiono konkretnej polityki. 

 
 1958 : Ustanowienie EFS i EAGGF, odzwierciedlających priorytety państw założycielskich 

–  rolnictwo dla Francji, restrukturyzacja przemysłu dla Niemiec. 
 
 1973: Pierwsze rozszerzenie: Dania, Irlandia i Wielka Brytania. 

 
 1975: Ustanowienie EFRR w celu redystrybucji części wkładów do budżetu na rzecz 

najbiedniejszych regionów. Beneficjentami została Irlandia i Dania. W Wielkiej Brytanii 
wspomożono Irlandię Północną, szkockie Highlands oraz brytyjskie wyspy. Zrównoważenie 
niektórych brytyjskich zastrzeżeń dotyczących budżetu EWG, zdominowanego przez 
rolnictwo. 

 
 Lata 80.:  Grecja, Hiszpania i Portugalia dołączają do Wspólnoty: konkretyzacja 

gospodarczej potrzeby i politycznej woli zmniejszania różnic. Uznanie zajęcia się różnicami 
pomiędzy bogatszymi i biedniejszymi regionami za niezbędne. Unia zdecydowana na 
wspomaganie dostosowania słabiej rozwiniętych regionów Europy do poziomu rozwoju 
obszarów rdzennych. Zobowiązanie to zawarto w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r.  

 
 Lata 1989-1993: Szczyt UE w Brukseli12 zrewidował działanie Funduszy Strukturalnych. 

Alokacja 68 mld ecu13. Cel: promowanie wyższego standardu życia dla Europejczyków. 
Programy mające na celu wspieranie pewnych kategorii społecznych i regionów, aby 
skorzystały na integracji gospodarczej i z możliwości oferowanych przez rynek wewnętrzny. 
Regiony i miasta stowarzyszają się na poziomie ponadnarodowym, ustanawiają 
międzyregionalną współpracę i otwierają regionalne biura w Brukseli.  

 
 1992: Traktat o Unii Europejskiej14: Spójność  jednym z głownych celów Unii, wraz z 

Unią Gospodarczą i Walutową oraz wspólnym rynkiem. Decyzja o utworzeniu Funduszu 
Spójności wspierającego projekty z zakresu środowiska i transportu.15 Podkreślenie w 
Traktacie o Unii Europejskiej wagi europejskiego wymiaru regionalnego, co prowadzi do 
ustanowienia nowego organu – Komitetu Regionów, który umożliwia regionalnym 
decydentom niezależne wypowiadanie się w procesie decyzyjnym UE. 

 
 Lata 1994-1999: Szczyt UE w Edynburgu (grudzień 1993 r.) podejmuje decyzję o 

przekazaniu blisko 177 mld ecu (po cenach z roku 1999/na poziomie cen z 1999 r.), czyli 
jedną trzecią budżetu Wspólnoty, na politykę spójności. Do Funduszy Strukturalnych 
dołącza nowo utworzony Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG).  

 

                                                 
12 Luty 1988 r. 
13 po cenach z roku z 1997. 
14 Wszedł w życie w 1993 r. 
15 W najsłabiej rozwiniętych rozwiniętych Państwach Członkowskich.  
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 1997 : 1997: Traktat z Amsterdamu potwierdza wagę spójności; zawiera Tytuł w sprawie 
zatrudnienia, który podkreśla potrzebę współpracy na rzecz zmniejszenia bezrobocia. 

 
 Lata 2000-2006: Szczyt UE w Berlinie16 reformuje Fundusze Strukturalne i dostosowuje 

działanie Funduszu Spójności. Przekazanie na ww. Fundusze środków w wysokości213 mld 
euro na okres siedmiu lat.17 Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz 
Specjalny Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 
(SAPARD) stają się uzupełnieniem programu PHARE, mając na celu wspieranie 
gospodarczego i społecznego rozwoju krajów kandydujących z Europy Środkowej i 
Wschodniej. 

 
 2000-2001: Na szczycie UE w Lizbonie (marzec 2000 r.) przyjęto strategię zatrudnienia, 

planującą uczynić z Unii „najbardziej konkurencyjną na świecie gospodarkę opartą na 
wiedzy do 2010 roku”; szczyt w Göteburgu (czerwiec 2001 r.) uzupełnił ww. strategię, 
łacząc ją z trwałym rozwojem.  

 
 2002: Na szczycie UE w Kopenhadze (grudzień 2002 r.) uzgodniono kryteria wstąpienia do 

UE dla 10 nowych Państw Członkowskich.  
 
 Lipiec 2003:  Projekt Konstytucji dla Europy zredagowany przez Konwent Europejski 

dodał w art. III – 116 spójność terytorialną, potwierdzoną następnie przez konferencję 
międzyrządową w czerwcu 2004 r.18 

 
 Luty 2004: Komisja Europejska przedstawiła trzeci raport w sprawie spójności 

gospodarczej i społecznej, w którym zawarta została wizja Komisji dotycząca przyszłego 
kształtu unijnej polityki zmniejszania różnic między regionami i wspierania większej 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności. Komisja Europejska przedstawiła też 
Perspektywy Finansowe na lata 2007-2013 (tzw. „pakiet Prodiego”). W okresie 2007-2013 
na politykę spójności przeznaczona zostanie blisko jedna trzecia budżetu UE, lub innymi 
słowy kwota 336,1 mld euro. Większa część tej kwoty zostanie przeznaczona na słabiej 
rozwinięte Państwa Członkowskie i regiony. 

 
 Maj 2004: Przystąpienie do Unii Europejskiej Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, 

Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. 
 
 Lipiec 2004: Komisja przyjęła projekt pięciu nowych rozporządzeń w sprawie 

zmienionych Funduszy Strukturalnych i instrumentów. Pakiet tych rozporządzeń zawiera 
ogólne rozporządzenie ustanawiające wspólny dla wszystkich instrumentów zbiór przepisów 
oraz konkretne rozporządzenia dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. Dodatkowo 
zasugerowano zredagowanie nowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Zgrupowania Współpracy Transgranicznej (EGCC).  

 

                                                 
16 Marzec 1999 r. 
17 2000-2006. 
18 Por. też COM (2004)492, tekst końcowy. 



DV\542120PL.doc 17/40 PE 347.143 

 PL 

5. Pomoc strukturalna w latach 2000-2006 

 
Globalne koperty finansowe: Szczyt UE w Berlinie, marzec 1999 r. („Agenda 2000”). 
 

• 213 miliardy euro na politykę spójności (33% całego budżetu UE na rok 2004) 
–195 miliardy euro na Fundusze Strukturalne 
–18 miliardów euro na Fundusz Spójności 

 
• Przedakcesyjne i funkcjonujące po akcesji fundusze na 

               działania strukturalne 
–7,3 miliarda euro na program ISPA 
–39,6 miliarda euro na programy strukturalne po akcesji 

                    

5.1 Fundusze Strukturalne 
 
Pułap rocznych zobowiązań: 108,5 miliarda euro, z których 37 miliardów na działania 
strukturalne po cenach z roku 2004 
 
 Obszary Celu 1: Regiony NUTS II, których PKB per capita jest niższy niż 75% 

wspólnotowej średniej19. Listę ustala Komisja Europejska. 22% populacji UE. Cel: pomóc 
tego typu regionom w doścignięciu innych regionów w zakresie konkurencyjności. 
Inwestycje w infrastrukturę oraz działania na rzecz zwiększenia inwestycji w przemysł. 
Dotyczy to najbardziej peryferyjnych regionów, dawnych regionów celu 6, PEACE oraz 
programów dla szwedzkich regionów nadmorskich.  Budżet: 135,95 miliarda euro. 

 
 Obszary Celu 2: Obszary dotknięte społeczno-gospodarczą restrukturyzacją20: Obszary 

przemysłowe i usługowe (10%); obszary wiejskie (5%); obszary miejskie (2%); Obszary 
utrzymujące się z rybołówstwa (1%). 18% populacji UE. Budżet: 22,45 miliarda euro. 

 
 Obszary Celu 3: Dotyczy obszarów nieobjętych Celem 121. Ramy odniesienia dla 

wszystkich działań na rzecz zasobów ludzkich w Państwie Członkowskim. Cel:  system 
szkoleń i tworzenie miejsc pracy.  Budżet: 24,05 miliarda euro. 

 
 Inicjatywy Wspólnoty: Wspólne rozwiązania konkretnych problemów22. Nacisk położony 

na wartość dodaną dla Wspólnoty. Budżet:  10,44 miliarda euro. Nie będą kontynuowane 
po roku 2006! Cztery obszary działania: 

 
• INTERREG III : Wsparcie dla projektów współpracy transgranicznej, ponadnarodowej 

i międzyregionalnej (fundusz: EFRR).  
• URBAN II: Dotyczy obszarów miejskich zagrożonych zjawiskami kryzysowymi 

(fundusz: EFRR). 

                                                 
19 Co stanowi 70% budżetu. 
20 Co stanowi 11,5% Funduszy Strukturalnych 
21 Co stanowi 12,3% Funduszy Strukturalnych 
22 Co stanowi 5,35% Funduszy Strukturalnych 
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• LEADER +: Zarządzany przez DG ds. Rolnictwa23: Połączenie działań na rzecz rozwoju 
gospodarki wiejskiej (fundusz: EAGGF-Sekcja Orientacji). 

• EQUAL:  Zwalczanie przejawów nierówności i dyskryminacji w dostępie do rynku 
pracy (fundusz: EFS). 

 
 Działania innowacyjne: pomysły jeszcze niewykorzystane w odpowiedni sposób24. Trzy 

tematy robocze: wiedza i innowacje technologiczne; społeczeństwo informacyjne i rozwój 
regionalny; regionalna tożsamość i trwały rozwój. Budżet w euro: 1 miliard. Nie będą 
kontynuowane po roku 2006! 

  
Budżet dla nowych Państw Członkowskich UE: 22 miliardy euro25.  Pomoc finansowa dla 
nowych Państw Członkowskich w ramach programu PHARE przez okres minimum trzech lat26. 
Całkowite wsparcie finansowe, włączając w nie Fundusz Spójności:  7,3 miliarda euro 
rocznie27. 
 
Porozumienie operacyjne: Podczas pierwszego okresu programowania  jak największa liczba 
interwencji zostanie skoncentrowana na ograniczonej ilości priorytetów, aby osiągnąć jak 
największy efekt. W czterech największych krajach28 wsparcie zostanie wdrożone przy pomocy 
Podstaw Wsparcia Wspólnoty, którym towarzyszyć będą Programy Operacyjne. W innych 
krajach posłuży do tego Jednolity Dokument Programowy.  
 
Potencjał administracyjny: Pozycja 2006 decentralizacja zależeć będzie od wzmocnienia 
potencjału administracji. 
 Nowe Państwa Członkowskie: Rozszerzenie29 spowodowało nasilenie się dysproporcji. 

Jedna trzecia środków Funduszu Spójności, dwie trzecie Funduszy Strukturalnych – głównie 
na finansowanie Celu 130. Szczyt UE w Kopenhadze31 zmniejszył zobowiązania finansowe 
podjęte na szczycie UE w Berlinie32 ze względu na opór UE15 wobec zwiększania funduszy 
i zainteresowania dotyczących zdolności absorpcyjnej nowych Państw Członkowskich. 

 
 Efekt statystyczny:Rozszerzenie zwiększyło znacząco33 populację UE, czemu towarzyszy 

jednak efekt obniżenia się PKB.34 Sprawiło to, iż regiony UE 15 kwalifikujące się uprzednio 
do otrzymania pomocy, już się do niej nie kwalifikują. Aby zrównoważyć efekt 
statystyczny35, wsparcie dla regionów Celu 1 UE15 będzie wyższe niż to, co przyjęto w 
Berlinie. Okres przejściowy dla obszarów, które już nie kwalifikują się do pomocy, zależy od 
ich sklasyfikowania36 

                                                 
23 Istnieje 13 inicjatyw wspierających rozwój obszarów wiejskich. 
24 Co stanowi 0,5% Funduszy Strukturalnych 
25 Szczyt UE w Kopenhadze. 
26 Program ten będzie kontynuowany po ww. okresie trzech lat w stosunku do Rumunii i Bułgarii. 
27 Po cenach z roku 1999 
28 Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. 
29 Maj 2004 
30 +/– 14 miliardów euro 
31 Grudzień 2002 r. 
32 Marzec 1999 r. 
33 +/– 20% wzrostu 
34 Rozszerzenie dodaje niewiele ponad 5% do PKB UE 
35 Decyzja z Kopenhagi 
36 Dawny obszar Celu 1:6-7 lat; dawny obszar Celu 2:6 lat. 
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 2000 - 2005: stopniowe zmniejszanie funduszy z EFRR, EFS, EAGGF i FIFG na 
dawne regiony Celu 1.  
 2006:  dla części regionów celu 2: przedłużenie trwania programu; na pozostałych 

obszarach kontynuacja EFS, Sekcji Orientacji EAGGF oraz FIFG w ramach tego 
samego programu (nie dotyczy EFRR). Dawne obszary celu 2 i 5b:  stopniowe 
zmniejszanie wsparcia tylko z EFRR + objecie przez okres 7 lat horyzontalnym 
celem 3, rozwojem obszarów iwiejskich i programami FIFG. 

 
 FIFG: Zakres interwencji: działania mające zapewnić zrównoważoną podaż i popyt; 

zwiększenie konkurencyjności; przetwarzanie i wprowadzanie na rynek; rewitalizacja 
obszarów połowowych. 

 
 EAGGF: wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich: Zakres interwnecji: Działania 

towarzyszące – wcześniejsze emerytury – działania agro-środowiskowe – zalesianie – 
obszary mające najmniej korzystne warunki rozwoju37. Restrukturyzacja gospodarstw; 
programy dla młodych rolników; szkolenia; przetwórstwo i wprowadzanie na rynek; 
działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

 

5.2 Fundusz Spójności 
 
Z pomocy Funduszu Spójności korzystają państwa członkowskie o PKB poniżej 90% 
wspólnotowej średniej. Na obecny okres Komisja zaproponowała utrzymanie kryteriów 
zakwalifikowania: 

 
- dla krajów z PKB na mieszkańca niższym niż 90% średniej UE 
- dla projektów z zakresu transportu i środowiska 

 
Całkowity budżet: 18 milionów euro.  
Budżet roczny: 2,6 miliarda euro rocznie 
 
Przegląd kryteriów zakwalifikowania w 2003 r. 
 

6. POMOC STRUKTURALNA W PRZYSZŁOŚCI, LATA 2007-2013 

6.1 Perspektywy Finansowe 2007 – 2013 
 
Wyzwania polityczne i środki budżetowe rozszerzonej UE. Utrzymanie bieżącego pułapu 
wydatków (1,24% unijnego DNB). Propozycja Komisji:  zobowiązania 381,22% oraz płatności 
1,14%, Cztery priorytety Unii: trwały rozwój – konkurencyjność, spójność (na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia); zachowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi; obywatelstwo, wolnosć, 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość; UE partnerem globalnym.  
 

                                                 
37 Dawny Cel 5a) 
38 146,4 miliarda euro rocznie dla 27; 48 miliardów euro rocznie na działania strukturalne. 
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Pułap rocznych zobowiązań: 146,4 miliarda euro dla UE27, z czego 48 miliardów na działania 
strukturalne, po cenach z 2004 r. (wyłączając rozwój obszarów wiejskich). 
 
Polityka spójności: 336,3 miliarda (34% budżetu UE)39 To około 0,41% unijnego PKB 
(razem z rozwojem obszarów wiejskich i rybołówstwem: 0,46%). Ponad 75% dla najsłabiej 
rozwiniętych regionów i Państw Członkowskich. Podział mniej więcej pół na pół pomiędzy 
dawnymi a nowymi Państwami Członkowskimi 
 

6.2. Trzeci raport na temat spójności: 40 nowe partnerstwo na rzecz spójności 

Klimat gospodarczy i społeczny: Aby umożliwić zrównanie średniego poziomu zatrudnienia w 
dziesięciu nowych Państwach Członkowskich z pozostałymi państwami UE należy stworzyć 4 
miliony miejsc pracy; Gospodarska UE przeżywa zastój od 2001 r.;  potencjalne problemy, 
ktorym trzeba stawić czoła, to: globalizacja, starzenie się populacji, wzrost imigracji, rewolucja 
technologiczna. 
 
Wpływ wywarty przez rozszerzenie: Populacja UE wzrośnie z 380 do 454 milionów (UE 25) 
lub 485 milionów (UE 27); nowe Państwa Członkowskie wniosą dynamiczniejszy wzrost (4% 
rocznie zamiast 2,5% w UE 15); PKB na głowę ulegnie obniżeniu: -12,5% UE 25; -18% UE 27 
w euro; Populacja celu zbieżności zwiększy się z 84 do 123 milionów; dwukrotnie zwiększy się 
dysproporcja w rozwoju między regionami: średni PKB na obszarach Celu 1 wynosi 69%: w 
nowych Państwach Członkowskich wyniesie 46%; Stopa zatrudnienia w UE 15 wzrosła z 60% 
do 64% (1996-2002). W nowych państwach wynosiła 56%: (59% w 1999 r.). 
 
Wkład polityk krajowych: Krajowe budżety wynoszą średnio 47% PKB; Budżet spójności 
wynosi 0,43% PKB. W krajowych budżetach pierwszeństwo daje się podstawowym usługom i 
wspieraniu dochodów; Fundusz Strukturalny ma na celu poprawę czynników regionalnej 
zbieżności i wspieranie inwestycji fizycznych i w zasoby ludzkie – ok. 80% całej kwoty. 
 
Wkład innych polityk Wspólnoty: Postawiono przed nimi konkretne cele, ustanowione w 
Traktacie. Nie zawsze ich celem jest spójność, ale sytuacja ulega polepszeniu. Należy 
przedsięwziąć kroki w celu zwiększenia spójności między ww. politykami a celem spójności, 
dotyczy to zwłaszcza nowych Państw Członkowskich. 
 
Wpływ wywierany przez politykę spójności: Zwiększa publiczne i prywatne inwestycje w 
regionach-beneficjentach (wzrost); przyczynia się do wzrostu PKB (zbieżność); Tworzy miejsca 
pracy i zwiększa potencjał zasobów ludzkich; Powoduje zwiększenie kapitału fizycznego i 
ludzkiego; zapewnia lepszą jakość zarządzania przez administrację na poziomie regionalnym i 
lokalnym; zapewnia stabilność finansową na okres 7 lat. 
 
Nowe partnerstwo na rzecz spójności: Przy poszanowaniu priorytetów Unii; przy 
poszanowaniu rozszerzenia i zwiększonej odpowiedzialności polityki spójności; obejmuje 

                                                 
39 Po cenach z roku 2004. 
40 Komunikat Komisji – Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznejCOM(2004) 107 końcowy, 18 
lutego 2004 r. 
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wszystkie państwa, regiony i miasta – większe znaczenie pomocniczości. Trzy priorytety: cele 
zbieżności, konkurencyjności i współpracy. 
 
1. Priorytet zbieżności 
 

 Budżet: około 78% całkowitej kwoty (261,8 miliona euro) 
 Zakres:  

 
♦ Słabiej rozwinięte regiony (Cel 1). Bardzo ważne dla nowych Państw 

Członkowskich i regionów, których priorytetem jest polityka spójności41. Dotyczy 
głównie regionów z PKB na głowę niższym niż 75% średniej UE. Wsparcie otrzymają 
projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych o znaczeniu dla całej 
Europy, wielomodułowych programów transportowych (poza TEN), kolei, transportu 
drogą morską i śródlądowymi drogami wodnymi, zrównoważonego transportu 
miejskiego i ważnych dla środowiska inwestycji w sektor energetyczny. Podkreślona 
potrzeba wzmocnienia potencjału administracji. Wzrost zasięgu z 22% populacji UE 
15 do 25,6% populacji UE 25 (116,6 mln ludzi). 

 
♦ Regiony efektu statystycznego (Cel 1a). Aby zrównoważyć efekt statystyczny 

rozszerzenia zaproponowano okresowe wsparcie (siedmioletni okres przejściowy) tym 
regionom, które PKB na głowę będzie niższy niż 75%  (5,2% populacji UE 25). 
Większe wsparcie niż dla regionów obecnie wycofywanych z Celu 1. Przewidziane są 
specjalne środki na wsparcie na szczeblu krajowym i regionalnym.  

 
♦ Regiony peryferyjne:  Otrzymają wsparcie w postaci konkretnej alokacji, wyższej 

niż maksymalna stawka Wspólnoty, aby zrekompensować im ich szczególne 
ograniczenia 42 

 
♦ Fundusz Spójności: Państwa Członkowskie o PKB poniżej 90% wspólnotowej 

średniej będą kwalifikowały się do wsparcia z Funduszu Spójności, który będzie 
dofinansowywał programy w zakresie transportu i środowiska. Wszystkie nowe 
Państwa Członkowskie (z wyjątkiem Cypru) oraz Grecja. Nie przewidziano środków 
na zrównoważenie efektu statystycznego.  

 
2. Konkurencyjność regionów i priorytet zatrudnienia 
 

 Budżet: około 18% całkowitej kwoty (61 miliardów euro) 
 
 Zakres: Wyróżniono dwie grupy regionów: 

 
♦ Regiony obecnie Celu 1, niespełniające kryteriów priorytetu zbieżności, nawet 

bez efektu statystycznego: Skorzystają z „włączenia” ich43 (3,6% populacji UE 
(16,4 mln ludzi) do programów regionalnych (EDRF/EFS). 

                                                 
41 Zgodnie z art. 158 TWE 
42 Zgodnie z oczekiwaniami Szczytu UE w Sewilli, w czerwcu 2002 r. 
43 Przejście do wsparcia przejściowego w ramach ścieżki porównywalnej do tej dla regionów już nie 
kwalifikujących się do Celu 1 w latach 2000-2006. 
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♦ Wszystkie pozostałe regiony nieobjęte programami zbieżności ani „włączenia”. 
Brak podziału na strefy na poziomie UE. Finansowanie podzielone pół na pół 
pomiędzy: programy regionalnej konkurencyjności (EFRR) i krajowe programy 
zatrudnienia (EFS). 

 
 Dwojakie podejście:  

 
♦ Fundusze dla Państw Członkowskich (programy krajowe): W ramach programów 

EFS, polityka spójności wspomagająca antycypowanie i wspieranie przemian 
gospodarczych poprzez zwiększanie konkurencyjności zgodnie z priorytetami 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, poprzez wspieranie polityk mających na celu 
zwiększenie zatrudnienia, podwyższenie jakości i produktywności siły roboczej oraz 
społeczną integrację. 

 
♦ Fundusze własne Państw Członkowskich: (programy regionalne): W ramach 

programów EFRR, polityka spójności wspierać będzie regiony i regionalne władze w 
antycypowaniu i wspieraniu przemian gospodarczych na przemysłowych, miejskich i 
wiejskich obszarach poprzez zwiększanie ich konkurencyjności i atrakcyjności, 
uwzględniając istniejące gospodarcze, społeczne i terytorialne zróżnicowanie. Nowe 
programy regionalne bardziej skoncentrowane na trzech priorytetowych 
tematach44. Jedno źródło finansowania dla nowych programów EFRR.  

 
3. Priorytet europejskiej współpracy terytorialnej:   
 

 Budżet: znaczące zwiększenie środków – 4% budżetu (13,5 miliarda euro). 
  
 Podejście: Kontynuacja inicjatywy INTERREG III (wartość dodana), która umożliwi 

harmonijną i zrównoważoną integrację terytorium UE poprzez wspieranie współpracy na 
poziomie transgranicznym, ponadnarodowym i międzyregionalnym. 

 
 Zakres: trzy obszary tematyczne:  

 
♦ Współpraca transgraniczna:  
 

 Regiony przygraniczne: Finansowane z EFRR. Działania skupione na 
zintegrowanych programach związanych z agendami z Lizbony i Göteburga i 
zarządzanych przez jedną władzę. Dotyczy: Wszystkich regionów wzdłuż 
wewnętrznych granic lądowych, niektórych regionów wzdłuż zewnętrznych granic 
lądowych oraz sąsiadujących granic morskich, kwalifikujących się do współpracy 
transgranicznej. Cel: wspólne rozwiązywanie wspólnych problemów. Nowe 
instrumenty prawne na rzecz współpracy: „regionalne wspólnoty 
transgraniczne” na granicach wewnętrznych. 

 
 Zewnętrzna współpraca transgraniczna: związana z nowym instrumentem na 

rzecz sąsiedztwa na granicach zewnętrznych, włączając w to programowanie 

                                                 
44 Por. konkurencyjność regionalna i cel zatrudnienia w części dotyczącej EFRR. 
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wieloletnie i tylko jeden instrument finansowy.  Cel:  ułatwić współpracę z 
sąsiadującymi krajami 

 
♦ Współpraca międzyregionalna włączona do programów regionalnych 
♦ Współpraca ponadnarodowa 

 
Uwzględnione uwarunkowania terytorialne:  
 

♦ Obszary miejskie: Działania na rzecz obszarów miejskich zostaną całkowicie 
włączone do programów regionalnych, tak by wsparcie otrzymało więcej 
miejscowości i miast, niż miało to miejsce w ramach Inicjatywy Wspólnoty URBAN 
II.  

♦ Najbardziej peryferyjne regiony: W ramach przyszłego Celu „Spójności” Komisja 
ustanowi specjalny program dla siedmiu najbardziej peryferyjnych regionów 
(Guadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, Réunion, Wysp Kanaryjskich, Azorów i 
Madeiry).  

♦ Obszary o niekorzystnych warunkach geograficznych lub naturalnych: Wiele 
wysp, terenów górskich oraz słabo zaludnionych regionów charakteryzują bardzo 
poważne utrudnienia związane z dostępem, co zostanie uwzględnione przy alokacji 
zasobów na Cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” poprzez wyznaczenie 
regionalnych kryteriów oraz podniesienie najwyższego limitu wspólnotowego 
dofinansowania.  

♦ Dodatkowo przeprowadzone zostanie uproszczenie instrumentu wspierającego 
rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwo. Inicjatywa LEADER+, która wspiera 
innowacyjne strategie rozwoju na obszarach wiejskich, zostanie w pełni włączona do 
ogólnego programowania. 

 

6.3. System wdrożeniowy 
 
 Uproszczenia w rybołówstwie i rozwoju obszarów wiejskich: Bieżące instrumenty 

rozwoju obszarów wiejskich zostaną połączone w jeden instrument działający w ramach 
WPR. CEL:  zwiększyć konkurencyjność rolnictwa poprzez wsparcie restrukturyzacji; 
Poprawa stanu środowiska: wsparcie dla zarządzania gruntami; poprawa jakości życia 
poprzez zróżnicowanie działalności gospodarczej;   LEADER+ włączony do programowania 
priorytetowego. Działania w sektorze rybołówstwa połączone w jeden instrument, skupiający 
się na działaniach na rzecz restrukturyzacji sektora. 

 
 Zreformowany system udostępniania pomocy – programowanie: Państwo Członkowskie 

przygotowuje krajowy dokument ramowy, który najpierw negocjuje z Komisją, a następnie 
ustanawia ramy przygotowania tematycznych i regionalnych programów. Nie będzie to 
instrument służący zarządzaniu. Na podstawie dokumentu w sprawie polityki Komisja 
przyjmuje krajowe i regionalne programy dla każdego państwa.  

 
 Liczba funduszy zostanie ograniczona do trzech (EFRR, EFS, Fundusz Spójności). W 

przyszłości interwencje EFRR i EFS będą przeprowadzane w ramach jednego funduszu dla 
każdego programu. Wstępny podział budżetu wynoszącego 336,1 miliarda euro 
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przewidzianego na lata 2007-2013 wygląda nastepująco: 78% ⇒cel spójności, 18% 
⇒konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, 4% ⇒cel współpracy terytorialnej. 

 
 EFRR: Rozszerzenie = poszerzone granice⇒współpraca terytorialna oparta na wspólnych 

projektach, działaniach sprzyjających rozwojowi terytorialnemu. Działania EFRR 
zróżnicowane w zależności od regionu, ale skoncentrowane na priorytetach z Lizbony i 
Göteburga. 
 Cel zbieżności:  Nacisk położony na badania, innowacje, zapobieganie ryzykom i 

infrastrukturę. 
 Cel konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia: Trzy tematy:  Innowacje i 

gospodarka oparta na wiedzy; środowisko i zapobieganie ryzyku; dostępność transportu i 
ICT45 
 Cel współpracy terytorialnej: elementy transgraniczne i ponadnarodowe, działania 

związane z agendą z Lizbony i Göteborga. Oparte na podejściu oddolnym, obejmującym 
wszystkie zainteresowane strony; rozwój sieci wymiany, analiza i badania prowadzone 
pomiędzy regionami i lokalnymi władzami. Uproszczone programowanie i zasady 
zarządzania. Szczególna uwaga zwrócona na uwarunkowania regionalne46. W 
planowaniu programu pozycje mogą ulec zmianie, aby uwzględnić szczególną sytuację 
obszarów miejskich, wiejskich oraz tych o naturalnych niekorzystnych 
uwarunkowaniach. Zgoda na finansowanie dodatkowych kosztów pomocy na rzecz 
najbardziej peryferyjnych regionów. 

 
 EFS: Wzmocnienie związku pomiędzy finansowym instrumentem Wspólnoty a ramami 

polityki UE. EFS ma wspierać te polityki Państw Członkowskich, które są zgodne z 
Europejską Strategią Zatrudnienia oraz celami społecznej asymilacji, edukacji i szkolenia.  

 
 W ramach zarówno celu zbieżności jak i celu regionalnej konkurencyjności i 

zatrudnienia:  wsparcie na rzecz działań antycypujących i zarządzających 
gospodarczymi i społecznymi zmianami. Cztery kluczowe obszary: zwiększanie 
zdolności przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw; poprawa w dostępie do 
zatrudnienia, zapobieganie bezrobociu, przedłużanie życia zawodowego; wzmocnienie 
asymilacji społecznej osób społecznie upośledzonych poprzez integrację zawodową oraz 
zwalczanie społecznego upośledzenia; promowanie partnerstwa na rzecz reformy 
zatrudnienia i asymilacji.  
 Najsłabiej rozwinięte regiony i Państwa Członkowskie:  Wspieranie strukturalnego 

dostosowania, wzrostu i tworzenia miejsc pracy.  
 W ramach Celu zbieżności EFS wspiera też ulepszanie systemu edukacji oraz szkoleń, a 

także działania zmierzające do zwiększenia potencjału administracji publicznej i jej 
wydajności na wszystkich poziomach. Pierwszeństwo przyznane współpracy 
ponadnarodowej; szczególna uwaga zwrócona na wspieranie dobrego zarządzania. W 
ramach Celu zbieżności zachęcanie partnerów społecznych do udziału w rozwijaniu 
zdolności instytucjonalnej administracji. 

 
 Fundusz Spójności: CEL: Finansowe wspieranie interwencji w zakresie środowiska i sieci 

transeuropejskich. Po rozszerzeniu fundusz ma zastosowanie do 10 nowych Państw 

                                                 
45 Technologie informacji i komunikacji. 
46 Zgodnie z art. 299 ust. 2 TWE 
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Członkowskich do końca 2006 r. oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Następny okres 
programowania47: fundusz będzie przyczyniał się do osiągnięcia zbieżności przez 10. 
Interwencje Funduszu Spójności włączone do wieloletniego programowania Funduszy 
Strukturalnych. Sieci transportowe: działania zgodne z wytycznymi48 Środowisko: cele 
wyznaczone w art. 174 TWE. Fundusze mogą wspierać również działania na rzecz trwałego 
rozwoju.49 

 
 Spójność terytorialna: Art. 15950 zezwala na podejmowanie specjalnych działań poza 

funduszami ⇒ postępy w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej. 
Współpraca transgraniczna wymaga instrumentu współpracy ⇒ EGCC51 ma zdolność 
działania w imieniu swoich członków. Mandat ⇒ konwencja w sprawie europejskiej 
współpracy transgranicznej. Możliwość realizowania programów współpracy 
transgranicznej, finansowanej z Funduszy Strukturalnych oraz krajowych i regionalnych 
programów współpracy, lub programów współpracy transgranicznej, ktorych Wspólnota nie 
finansuje. 

6.4. Zarządzanie finansami i kontrola finansowa 
 
 Bardziej klarowny podział zadań między Komisję i Państwa Członkowskie (jaśniejsze 

wyznaczenie różnych poziomów kontroli). 
 
 Uogólnienie reguły n+2: wydajność i dyscyplina. 

 
 Interwencje Komisji w kontrolę i monitoring proporcjonalne do stopnia gwarancji danego 

przez Państwo Członkowskie i zaangażowanych środków finansowych. 
 
 Płatności uzależnione od zobowiązania Państwa Członkowskiego dotyczącego 

wiarygodności jego systemów zarządzania i kontroli. 
   
 Wyjaśnienie mechanizmów dokonywania korekty finansowej w przypadkach stwierdzenia 

nieprawidłowości. 
 
 Uwarunkowanie Funduszu Spójności związane z poszanowaniem programów zbieżności 

(okresowe zawieszenie zobowiązań, ale możliwa restytucja) 
 

6.5. Nowe projekty legislacyjne 
 
Projekty legislacyjne są wdrażane za pomocą 5 rozporządzeń: 
 

                                                 
47 2007-2013 
48 1692/96 WE (zmienione). 
49 W przypadkach, w których występuje wymiar środowiskowy. 
50 TWE 
51 Europejskie Zgrupowanie Współpracy Transgranicznej: odwołanie się do EGCC jest fakultatywne. 
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 Rozporządzenie ogólne ustanawiające główne cele i zasady kwalifikowania się do 
interwencji, programowania i zarządzania fudnuszami52. 
 3 rozporządzenia, EFRR, EFS i Fundusz Spójności, które ustanawiają specyficzne 

regulacje dotyczące każdego funduszu.53 
 Rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy transgranicznej, które ustanawia 

nowe narzędzie współpracy dla regionalnych i lokalnych organizacji.54 
 
Reorientacja polityki spójności, opartej na priorytetach Unii (Lizbona i Göteborg). Oparcie na 
trzech filarach trwałego rozwoju: 
 

 Konkurencyjności: innowacje, badania, edukacja i dostępność. 
 Zatrudnienie i asymilacja społeczna. 
 Środowisko i zapobieganie ryzyku. 

 

6.6. Proponowany harmonogram działań 
 
 
POLITYKA SPÓJNOŚCI 
 

 
PERSPEKTYWY FINANSOWE NA 
LATA 2007-2013 

lipiec 2004: Komisja przyjmuje pakiet 
legislacyjny 
 

Pakiet projektów legislacyjnych na okres od 
roku 2006 wzwyż – projekt nowego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie dyscypliny budżetowej oraz projekt 
zmiany systemu środków własnych 
 

koniec 2005 r.: Decyzja Rady i Parlamentu 
Europejskiego 
 

Rada Europejska podejmie decyzję dotyczącą 
nowych Perspektyw Finansowych 
(porozumienie w sprawie wielkości środków 
oraz porozumienia międzyinstytucjonalnego) 
 

2006 r.: Przygotowanie programów na lata 
2007-2013 
 

Przygotowanie programów na lata 2007-2013 
 

1 stycznia 2007 r.: Rozpoczęcie 
implementacji 
 

Rozpoczęcie implementacji 

 

                                                 
52 Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. COM (2004) 492 końcowy, 14 lipca 
2004 r. 
53 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. COM (2004) 495 końcowy, 14 lipca 2004 r.; Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. COM (2004) 493 końcowy, 14 lipca 2004 r.; Projekt 
rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności.  COM (2004) 494 końcowy, 14 lipca 2004 r. 
54Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Zgrupowanie Współpracy 
Transgranicznej (EGCC). COM (2004) 496 końcowy, 14 lipca 2004 r. 
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7. INSTYTUCJONALNA ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
KOMITETU REGIONÓW 
 

7.1. Legislacyjne i nielegislacyjne uprawnienia Parlamentu Europejskiego 
 
Parlament korzystał ze swoich nowych uprawnień w opisywanym obszarze:  
 

7.1.1 Uprawnienia legislacyjne 
 
 Art. 159 ust. 3 TWE55 ustanawia szczególne działania poza funduszami, które mogą 

okazać się niezbędne w celu osiągnięcia celu społecznej i gospodarczej spójności, 
zamierzonej w Traktacie. Działania takie są przyjmowane zgodnie z procedurą 
współdecyzji (art. 251). W oparciu o ww. artykuł i w celu przezwyciężenia istniejących 
przeszkód utrudniających współpracę transgraniczną stworzony zostanie nowy instrument 
prawny, wspomagający tworzenie europejskich zgrupowań współpracy.  

 
 Art. 161 TWE wprowadził procedurę uzyskania zgody w sprawie uregulowań natury 

ogólnej: Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem 
Regionów, określa następujące kwestie związane zarówno z Funduszami Strukturalnymi, 
jak i Funduszem Spójności: zadania, cele priorytetowe oraz organizację funduszy; ogólne 
zasady mające do nich zastosowanie; przepisy niezbędne do zapewnienia ich skuteczności 
oraz koordynacji funduszy między sobą i z innymi istniejącymi instrumentami finansowymi. 
Nowy ustęp ustanawia, że od 1 stycznia 2007 roku Rada stanowi większością 
kwalifikowaną na wniosek Komisji, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, jeżeli 
do tego dnia zostanie przyjęta wieloletnia perspektywa finansowa, stosowana od 1 stycznia 
2007 roku oraz dotyczące jej porozumienie międzyinstytucjonalne. Porozumienie odnoszące 
się do powyższego zostało przyjęte.  

 
 Artykuły 148 i 162 TWE wprowadziły procedurę współdecyzji z Radą w odniesieniu do 

decyzji wykonawczych dotyczących EFRR i EFS.  
 
W swojej opinii na temat powołania konferencji międzyrządowej56 w 2000 r. Komisja Polityki 
Regionalnej, Transportu i Turystyki uznała, iż procedura uzyskania zgody nie jest procedurą 
odpowiednią do angażowania Parlamentu Europejskiego w decyzje dotyczące przyszłego 
definiowania zadań, celów i organizacji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.  
Podkreśliła ona, iż art. 161 TWE musi zostać zmieniony, aby zastąpić procedurę zgody 
procedurą współdecyzji, a jednomyślność większością kwalifikowaną. Komisja uznała też, że 
następna konferencja międzyrządowa powinna podkreślić wagę spójności terytorialnej poprzez 
wprowadzenie klarowniejszego odniesienia w Tytule spójność gospodarcza i społeczna (por. 
komunikat w sprawie Traktatu Konstytucyjnego).  
                                                 
55 Artykuł zmieniony Traktatem z Nicei. 
56 A5-0086/00 
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7.1.2 Uprawnienia nielegislacyjne 
 
 Art. 159 ust. 1 TWE stanowi, iż co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu (Komisji Rozwoju Regionalnego, dawnej Komisji RETT), Radzie, 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie w sprawie 
postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej oraz w sprawie 
sposobu, w jaki różne środki przyczyniły się do tego.  

 
 Kodeks postępowania w sprawie wdrażania polityk strukturalnych przez Komisję, 

przyjęty wraz z Komisją w 1993 r. i poszerzony w 1999 r.57, dotyczący ustaleń odnośnie 
zaangażowania Parlamentu w polityki strukturalne Wspólnoty w okresie 2000-2006 r.  

 
Art. 159 ust. 1 TWE stanowi, iż przy formułowaniu i urzeczywistnianiu innych polityk (tj. 
polityki związanej ze środowiskiem, rolnictwem, konkurencją) i działań Wspólnoty oraz przy 
urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę cele polityki spójności i 
przyczynia się do ich realizacji.  Komisja Rozwoju Regionalnego będzie często proszona o 
wydanie opinii dla właściwych komisji (ENVI, EMPL, IMCO).  
 
 
 

7.2. Instytucjonalna rola Komitetu Regionów58 
 
Komitet Regionów jest organem doradczym reprezentującym regionalne i lokalne władze Unii. 
Dba w ich imieniu o interesy regionów w ustaleniach z Radą i Komisją, do których kieruje 
opinie.  
 

7.2.1 Opinie wydawane na wniosek innych instytucji 
 

a. Obowiązkowa konsultacja 
 
Rada lub Komisja są zobowiązane do zasięgnięcia opinii Komitetu Regionów w sprawie 
gospodarczej i społecznej spójności przed podjęciem decyzji dotyczącej: . 
 

• szczególnych działań (art. 159) 
• definiowania zadań, priorytetowych celów i organizacji funduszy strukturalnych (art. 

161), 
• decyzji wykonawczych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(art. 162) 

                                                 
57 Dz.U. C 279 z dnia 01.10.99, str. 488-490. 
58 Parlament Europejski,  Dyrekcja generalna ds. Badań,  „European Parliament Fact Sheets”,   Luksemburg 2001 r., 
wydanie 9. 
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b. Nieobowiązkowa konsultacja 

 
Komisja, Rada lub Parlament mogą też zasięgnąć opinii Komitetu w każdej innej sprawie, którą 
uznają za odpowiednią do konsultacji. Gdy Rada lub Komisja zasięgają opinii Komitetu 
(niezależnie od obowiązku konsultacji lub jego braku), mogą wyznaczyć limit czasowy 
(przynajmniej jeden miesiąc), po upłynięciu którego niewydanie opinii nie może powstrzymać 
ich od podjęcia dalszych działań w danej sprawie. 
 

7.2.2 Wydawanie opinii z własnej inicjatywy 
 

a. Przy konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
 
Gdy Rada lub Komisja zasięgają opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, muszą 
poinformować o tym fakcie Komitet Regionów, który może w rzeczonej sprawie wydać swoją 
opinię, jeśli uzna, że sprawa ma znaczenie dla interesu regionów.  
 

b. Praktyka 
 
Zgodnie z ogólną praktyką Komitet może wydać opinię zawsze wtedy, gdy widzi taką potrzebę. 
Komitet wydawał opinie z własnej inicjatywy w odniesieniu do obszarów tematycznych z nim 
związanych, takich jak Fundusze Strukturalne czy rozwój obszarów miejskich.  
 
Projekt Traktatu Konstytucyjnego zwiększył jego uprawnienia w odniesieniu do59:  
 

 skarg wniesionych przed Trybunał Sprawiedliwości i związanych z naruszeniem 
zasady pomocniczości: „(...) Trybunał Sprawiedliwosci jest właściwy w zakresie 
rozpoznawania skarg (...) w związku z naruszeniem przez akt prawny zasady 
pomocniczości. (...) Komitet Regionów może również wnosić takie skargi w 
odniesieniu do aktów prawnych, do których przyjęcia Konstytucja przewiduje 
konsultowanie się z nim.”60  

 
 w celu ochrony ich prerogatyw (tj. spójności gospodarczej i społecznej): „(...) 

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w zakresie skarg wniesionych 
przez Państwo Członkowskie, Parlament Europejski, radę Ministrów lub Komisję, 
podnoszących zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów 
proceduralnych, naruszenia Konstytucji lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z 
jej stosowaniem lub nadużyciem władzy. (...) Europejski Trybunał jest właściwy (...) 
do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez (...) Komitet Regionów, 
zmierzających do zapewnienia ochrony ich prerogatyw.”61 

 

                                                 
59 Por. streszczenie porozumienia w sprawie Traktatu Konstytucyjnego – kwestie związane z polityką regionalną – 
projekt sekretariatu:  
60 Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
61 Artykuł III-270. 
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ZAŁĄCZNIK 1 – PRZYDATNE  KONTAKTY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM I 
MIĘDZYINSTYTUCJONALNE 
 

PARLAMENT EUROPEJSKI  KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

 
Członkowie i zastępcy 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariat 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordynatorzy i urzędnicy zatrudnieni przez grupy polityczne 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

KOMISJA EUROPEJSKA 
 
Pan Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
tel/fax: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Dyrekcja II – Sprawy społeczne i regionalne; Polityka regionalna oraz spójność gospodarcza i 
społeczna 
40 GH 04 
tel/fax: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

KOMITET REGIONÓW 
 
Komisja ds. polityki spójności terytorialnej (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
tel/fax: +32(2).282 2508/2141 tel/fax: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
rafael.debustamante@consilium.eu.int
mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
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ZAŁĄCZNIK 2 – LISTA PROJEKTÓW PROWADZONYCH W PAŃSTWACH 
CZŁONKOWSKICH 
 
Lista projektów prowadzonych obecnie w Państwach Członkowskich znajduje się na 
następujących stronach internetowych (EN, FR, DE): 
 
 
Bramki 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Strona ta służy jako punkt przejścia do innych stron, które udostępniają bardziej szczegółowe 
informacje o europejskich regionach i programach rozwoju regionalnego:  
 

• Programy rozwoju regionalnego 2000-2006 (Cel 1 i Cel 2) 
• Programy INTERREG  
• Programy URBAN  
• Działania innowacyjne (art. 10) 
• European Spatial Development Perspective (ESDP)  
• European Networks and Organisations  

 
Success Stories. Profiles of projects in Europe 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Władze zarządzające 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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ZAŁĄCZNIK 3 – ŹRÓDŁA INFORMACJI 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
Działania Unii Europejskiej – polityka regionalna 
 
Kluczowe strony internetowe, dokumentacja, streszczenia, teksty prawne, itp. 
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus – polityka regionalna 
 
Przydatne podsumowanie prawodawstwa regionalnego (dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, 
ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Portal prawny UE 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(we wszystkich językach) 
 
- Dziennik Urzędowy 
- Traktaty 
- Prawodawstwo 
- Opracowywane prawodawstwo  
- Prawo zwyczajowe 
- Pytania parlamentarne 
- Dokumenty mające znaczenie dla ogółu obywateli 
- Rozszerzenie 
  
 PreLex, baza danych dotycząca procedur międzyinstytucjonalnych 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(dostępna w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
W bazie tej można śledzić główne etapy procesu decyzyjnego pomiędzy Komisją i innymi 
instytucjami:  

• etap procedury;  
• decyzje podjęte przez instytucje;  
• nazwiska osób odpowiedzialnych;  
• odpowiedzialne służby;  
• odniesienia do dokumentów, itp. 

 
 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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CELEX, prawo Unii Europejskiej 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(dostępne we wszystkich językach) 
 
- Prawodawstwo;  
- akty przygotowawcze;  
- prawo zwyczajowe;  
- krajowe przepisy implementujące dyrektywy; 
- pytania parlamentarne;  
- ujednolicone dokumenty;  
- dokumenty EFTA;  
- Dzienniki Urzędowe serii C. 

 
 

KOMISJA EUROPEJSKA 
 
Strona internetowa INFOREGIO  
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Na tej stronie internetowej można znaleźć: 
            -    najnowsze wiadomości dotyczące polityki spójności: 
            -     priorytety i instrumenty polityki spójności; 

- dokumenty związane z nowymi projektami rozporządzeń w sprawie funduszy 
strukturalnych na okres programowania 2007-2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- tematycznie ułożone factsheets; 
- dane informacyjne o Państwach Członkowskich i regionach UE; 
- success stories; 
- wiele innych źródeł informacji i zewnętrznych linków internetowych; 
- adresy instytucji zarządzających w Państwach Członkowskich; 

            -  dokumenty dotyczące ewaluacji programów strukturalnych; 
            -  historyczną ewaluację efektów funduszy strukturalnych w postaci raportów, 

 studiów i innych dokumentów dokonujących oceny 
- oraz wiele innych informacji i dokumentów. 

 (strona internetowa dostępna w jezykach: DE, EN, ES, FR i IT – niektóre dokumenty można 
ściągnąć we wszystkich językach urzędowych UE) 
 
 
 
 
 
 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Publikacje okresowe 
 

• Biuletyn informacyjny „Inforegio news” wydawany raz w miesiącu oferuje szybki 
przegląd najświeższych informacji dotyczących polityki spójności na poziomie 
Wspólnoty. 
 (dostępny w językach: CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, 
PT, SK, SL i SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Magazyn „Inforegio Panorama” przedstawia sprawozdania i wywiady z osobami, które 

realizują w praktyce politykę spójności (publikowany trzy razy w roku) 
 (dostępny w językach: EN i FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Najnowsze publikacje 
 

• Trzeci raport w sprawie spojności gospodarczej i społecznej Nowe partnerstwo na rzecz 
spójności – zbieżność, konkurencyjność, współpraca. Przyjęte przez Komisję Europejską 
w dniu 18 lutego 2004 r. (dostępny w językach: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, 
FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL i SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• Praca na rzecz regionów (aktualizowane w maju 2004 r.) 
Ogólna prezentacja polityki regionalnej na poziomie europejskim 
 (dostępny w językach: EN, FR, DE; wersje CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, 
IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL i SV dostępne pod koniec sierpnia) 

 
• Competitiveness, sustainable development and cohesion in Europe – From Lisbon to 

Gothenburg (2003) 
Wkład polityki regionalnej w realizację celów wyznaczonych na szczytach UE w 
Lizbonie i Göteborgu, przedstawione w formie 26 przykładowych projektów. 

 (dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partnership with the Cities –The URBAN Community Initiative (2003) 
Zasady działania programu URBAN opatrzone opisem wybranych projektów 

 (dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Cooperation without frontiers  (2002) 
Zasady działania programu INTERREG opatrzone opisem wybranych projektów. 

 (dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Kilka broszur na temat każdego Państwa Członkowskiego, przedstawiające wybrane 
projekty współfinansowane przez Unię Europejską w Państwach Członkowskich (1997-
2003) 

 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Służby Inforegio: centrum informacji na temat polityki regionalnej Unii 
Europejskiej 
 
Aby otrzymać ww. publikacje, należy skontaktować się z Centrum Informacji (przyjmowanie 
grup, wnioski o udzielenie informacji, kawiarnia internetowa, sale konferencyjne) Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. 
 
Różnego rodzaju ksiażki i studia nad polityką regionalną są dodatkowo udostępniane w 
bibliotece. W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z: 
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Centrum Informacji i biblioteka są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-12:30 i 
14:00-17:00. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Bruksela 
Tel. : + 32 2 296 60 34 
Faks: + 32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@cec.eu.int 
 
 

PARLAMENT EUROPEJSKI 
 
 
European Parliament Fact Sheets:  Polityka regionalna 
 
To elektroniczne wydanie Fact Sheets, publikowane przez Dyrekcję Generalną ds. Badań 
Parlamentu Europejskiego, jest zaktualizowaną wersją ostatniego, dziewiątego już wydania, od 
kiedy publikacja ta powstała na potrzeby pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Strona internetowa Komisji Rozwoju Regionalnego 

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(dostępna w językach: EN i FR) 
 

- Prezentacja i obowiązki;  
- Harmonogram posiedzeń i ich porządki;  
- Członkowie;  
- Aktualnie prowadzone prace;  
- Dokumenty z posiedzeń;  

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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- Przyjęte sprawozdania (2004-1009);  
- 5 kadencja Parlamentu (1999-2004) – Sprawozdanie z działalności;  
- Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej (Konstantinos Hatzidakis) 
(A5-0272/2004). 
- Biuletyn informacyjny;  
- Komunikat na temat spraw związanych z polityką regionalną w Traktacie 

Konstytucyjnym – przygotowany przez sekretariat;  
- Vademecum polityki regionalnej i spójności, przygotowane przez sekretariat;  
- Linki do biblioteki – ResearchNet oraz działania w ramach polityki regionalnej Unii 

Europejskiej;  
 
 

Biblioteka Parlamentu Europejskiego 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(dostępna tylko w języku EN) 
- Katalog biblioteki;  
- Bazy danych i inne źródła informacji;  
- Informacje związane z wyszukiwaniem;  
- Obszary polityk w podziale na tematy lub Komisje: Rozwój Regionalny 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• What's New 
• Key Issues 
• Źródła danych 
• Informacje związane z wyszukiwaniem 
 

- Nowe krajowe i europejskie agencje;  
 
Wnioski i pytania 
Wnioski i pytania należy składać droga elektroniczną (e-mail), telefonicznie, faksem, listownie 
lub dzwoniąc do pracownika biblioteki w Brukseli (ASP 5D) lub Strasburgu (WIC M1039). 
 
E-mail: library@europarl.eu.int 
Telefon: 48100, 02 284 8100 
Faks: 02 230 6581 
Poczta wewnętrzna : ASP 05D47 
 
 
 Obserwatorium Legislacyjne (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(dostępne w językach: EN i FR) 
 
- Wiadomości i informacje ogólne 
- Procedury i ich monitorowanie 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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- Wszystkie procedury dotyczące kluczowych zagadnień w UE 
- Prognozy i wyniki 
 
 
Posiedzenia plenarne 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(we wszystkich językach) 
- Porządek obrad 
- Harmonogram prac- Sprawozdania 
- Projekty rezolucji 
- Debaty 
- Teksty przyjęte przez Parlament 
- Protokoły z posiedzeń- Przebieg posiedzeń 
- Ujednolicone dokumenty legislacyjne 
- Wspólne teksty przyjęte przez Komitet Pojednawczy 
- Wspólne stanowiska 
 
 
Sprawozdania Parlamentu Europejskiego 
 
Sprawozdania Parlamentu Europejskiego można znaleźć poprzez stronę startową posiedzeń 
plenarnych: 
(we wszystkich językach) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Aby znaleźć sprawozdania w sprawie polityki regionalnej w latach 1999-2004, należy kliknąć na 
1999-2004, a następnie wpisać do okienka pierwszą część numeru A5, np. 0272 dla 
sprawozdania Hatzidakisa w sprawie trzeciego raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej 
 
Aby znaleźć przyjęte sprawozdania w sprawie polityki regionalnej w okresie 2004-2009, należy 
kliknąć na 2004-2009, a następnie wpisać do okienka pierwszą część numeru A6. 
 
 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Sprawy Ogólne i Stosunki Zewnętrzne 
(we wszystkich językach) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) 
(we wszystkich językach) 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
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http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
Publiczny rejestr dokumentów Rady 
(we wszystkich językach) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Biblioteka 
Telefon (32-2) 285 65 25 
Faks (32-2) 285 81 74 
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

RADA EUROPEJSKA 
 
 
Prezydencja niderlandzka 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(dostępne w językach: NL, EN i FR) 
 
Zakres polityki: Sprawy ekononomiczne i finansowe 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 
 
 
Opinie przyjęte 
(dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publikacje 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• Przyszłość polityki spójności UE (dostępne w językach EN i FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Publiczny rejestr dokumentów Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
 

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
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http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zmienia adres! 
 
Nowy adres od dnia 1 lipca 2004 r. to:  99, rue Belliard . B-1040 BRUKSELA 
 
Numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail pozostają niezmienione! 
 
Tel.: +32 (0)2 546 90 11 
Faks: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

KOMITET REGIONÓW 
 
COTER : Komisja ds. terytorialnej polityki spójności 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Przewodniczący – pierwszy wiceprzewodniczący oraz administratorzy 
- Wydarzenia;  
- Harmonogram posiedzeń i ich porządki;  
- Program prac na 2004 rok;  
- Dokumenty;  

- Członkowie. 

 
Przyjęte opinie i rezolucje 
(dostępne w językach: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Nowy adres od czerwca 2004 r.:Rue Belliard, 101B - 1040 Bruksela, Belgia 
Tel. (32-2) 282 2211 - Faka (32-2) 282 2325 
 
 

INNE ORGANY I ORGANIZACJE 
 
 
Conference of Atlantic Arc Cities 
http://www.arcat.org/ 
 

http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
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Zgromadzenie Regionów Europejskich (AER) 
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych 
(CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Zgromadzenie Ogólne Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR) 
http://www.aebr.net/ 
 
 
 
 

http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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